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RESUMO 
 
 

Oliveira BP: Emissões Otoacústicas em trabalhadores gráficos expostos a ruído. 

[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP; 2009. 

 

INTRODUÇÃO:  O teste de emissões otoacústicas representa um importante 

instrumento de vigilância epidemiológica de alterações auditivas decorrentes da 

exposição a ruído. OBJETIVO:  estudar os registro de EOA em dois grupos de 

trabalhadores de uma indústria gráfica: expostos e não expostos a ruído 

ocupacional e com audiometrias dentro dos padrões de normalidade. MÉTODO: 

Foram realizadas as emissões otoacústicas por estímulo transiente (EOAET) e por 

produto de distorção (EOAPD) em 158 orelhas de 79 sujeitos, sendo todos do 

sexo masculino, divididos em dois grupos: com exposição a ruído ocupacional (42) 

e outro sem exposição (37). RESULTADOS: No grupo não exposto observou-se 

que 54,1% dos indivíduos têm EOAET presentes nas duas orelhas e 24,3% têm 

EOAET ausente nas duas orelhas. Já no grupo exposto, 14,3% têm EOAET 

presente nas duas orelhas, e 61,9% têm ausência em ambas às orelhas. As 

análises estatísticas indicaram efeito de exposição a ruído na porcentagem de 

presença de EOAPD nas f2(s) de 2002, 5042 e 6348 Hz e no resultado geral tanto 

nas EOAET quanto nas EOAPD. A ocorrência de respostas presentes nos não 

expostos foi significativamente maior que nos expostos em ambos os testes.  

CONCLUSÕES: O teste de emissões otoacústicas foi um importante 

procedimento na identificação precoce de alterações auditivas, diferenciando 

sujeitos expostos dos não expostos a ruído ocupacional. 

 

Palavras Chaves:   1. Emissões otoacústicas   2. PAIR   3. Ruído  
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ABSTRACT 

 

Oliveira BP: Otoacustic Emissions in workers of a graphical industry exposed to 

noise. [Master´s Dissertation]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP; 2009. 

 

INTRODUCTION: The otoacustic emissions (OAE) represents an important 

instrument for epidemiological surveillance of auditory alterations decurrent of 

noise exposition. OBJECTIVE:  to study the register of OAE among two different 

groups of workers of a graphical industry: exposed and non-exposed to 

occupational noise and with regular audiometric thresholds. METHOD: Transient 

evoked otoacustic emissions (TEOAE) and distortion product otoacustic emissions 

(DPOAE) were researched in 158 ears of 79 subjects, all male, matched by two 

groups: exposed (42) and non-exposed to occupational noise (37). RESULTS:  

Among the non-exposed group was observed 54.1% of present response in both 

ears in TEOAE, and 24.3% have absent responses in both ears in the DPOAE test. 

Among the exposed group, 14.3% has presence responses in TEOAE in both ears, 

and 61.9% have absence in two ears. The statistical analysis indicated noise 

exposure effect at the percentage of presence of EOAPD in f2(s) of 2002, 5042 

and 6348 Hz and in the general result both at TEOAE and at DPOAE. The present 

responses in non-exposed group was significantly higher than in exposed group in 

both tests. CONCLUSIONS:  The test of otoacustic emissions was an important 

procedure in the early identification of auditory alterations, differentiating exposed 

and non-exposed subjects to occupational noise. 

 

Key words : 1. Otoacoustic emissions    2. Noise-induced hearing loss         3. 

Noise 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Nos ambientes de trabalho existem diversos riscos ambientais e 

organizacionais que podem provocar alterações na saúde dos trabalhadores. 

Podemos definir os riscos como: físicos (ruído, temperatura elevada ou 

rebaixada, pressão, radiação e vibrações), químicos (poeiras, neblinas e 

outros), biológicos (doenças infecto-contagiosas) e organizacionais 

(Trabalho em turnos e inadequações ergonômicas). As exposições a estes 

riscos podem ocasionar tanto acidentes de trabalho, quanto doenças 

relacionadas ao trabalho. Dentre as principais doenças relacionadas ao 

trabalho podemos destacar a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 

Porém, apesar do ruído estar sempre presente nos diversos segmentos 

industriais, não representa o único risco para a audição dos trabalhadores.  

O ruído ocupacional sempre representou um risco à saúde dos 

trabalhadores e, portanto, merece uma atenção especial por parte dos 

profissionais da saúde. As conseqüências da exposição ao ruído podem ser 

de duas ordens: efeitos na audição e na saúde em geral. De acordo com a 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE E ORGANIZACAO 

MUNDIAL DE SAÚDE (1980), o ruído pode perturbar o trabalho, o descanso, 

o sono e a comunicação dos seres humanos. 

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS, 2006) estima que 

cerca de 278 milhões de pessoas no mundo inteiro têm perdas auditivas 

bilaterais e de grau moderado a profundo. A principal preocupação da OMS 
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é o impacto negativo que tais perdas possam trazer no desenvolvimento do 

indivíduo, no que diz respeito à linguagem, educação e relações sociais. 

Além disso, também pode ocasionar dificuldades vocacionais e, 

conseqüentemente, econômicas. Dentre as principais causas de perdas 

auditivas adquiridas estão o processo de envelhecimento e a exposição a 

ruído. 

A audição é de extrema importância para a comunicação humana e 

para o desenvolvimento social do indivíduo. Segundo RUSSO (1993), a 

audição contribui para a integração social, para o sentimento de segurança 

pessoal e para o processo de aprendizagem. Desta forma, a perda auditiva 

pode acarretar não apenas alterações no desenvolvimento da linguagem, 

mas também, interferir nos aspectos cognitivo, social, emocional e 

educacional, sendo que estas implicações secundárias podem ser 

minimizadas com o uso da amplificação sonora e intervenção 

fonoaudiológica. 

Os primeiros estudos sobre perdas auditivas em trabalhadores de 

indústria no Brasil já indicavam prevalência de PAIR de 32,7% a 53,1% 

(CARNICELLI, 1988 e PEREIRA, 1978).  Em 1994, FIORINI realizou um 

estudo longitudinal da audição de 80 trabalhadores metalúrgicos por três 

anos. Os resultados indicaram uma prevalência final de 63,75% de PAIR 

sendo que, no decorrer três anos, 23,75% adquiriram PAIR.  

Na prática clínica, a audiometria é o instrumento mais utilizado na 

identificação das perdas auditivas. Porém, o teste de emissões otoacústicas 
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tem sido objeto de várias pesquisas por representar um importante 

instrumento de vigilância epidemiológica de alterações auditivas. O fato de 

representar um teste que avalia a atividade mecânica da cóclea cujo 

principal responsável é a atividade das células ciliadas externas (CCE), faz 

das emissões otoacústicas (EOA) um importante procedimento na 

identificação precoce de alterações decorrentes da exposição a ruído. 
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2 OBJETIVO 
 

O objetivo da presente pesquisa foi o estudo do registro de EOA em 

dois grupos de trabalhadores de uma indústria gráfica com e sem exposição 

a ruído ocupacional e com audiometrias dentro dos padrões de normalidade. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O presente capítulo irá discorrer sobre a temática relacionada às 

alterações auditivas em trabalhadores decorrentes das exposições a ruído. 

Além disso, também apresenta dados relacionados às aplicações clínicas e 

epidemiológicas das emissões otoacústicas em trabalhadores.  

 

3.1 Ruído: conceito e avaliação 

Fisicamente o som é a energia transmitida por vibrações no ar ou em 

outros materiais, causando uma modificação de pressão e propagando-se 

em forma de ondas ou oscilações mecânicas (ASTETE et al.. 1985; RUSSO 

e SANTOS, 1993). Em 1986, MORATA afirmou que geralmente a sensação 

auditiva subjetiva provocada pelo ruído é desagradável e perturbadora, 

principalmente quando se apresenta intenso e inesperado.   

O ruído pode ser considerado um importante problema de saúde 

pública, uma vez que as exposições não se limitam aos ambientes de 

trabalho. No cotidiano podemos ter exposições a ruído tanto nos ambientes 

em que vivemos, quanto nas atividades de lazer. O ruído urbano advém de 

várias fontes combinadas, a saber: barulho de maquinários, barulho de 

pátios industriais, sistemas de ventilação, meios de transporte, sistemas 

viários (rodovias, ferrovias e tráfego aéreo), construções e serviços, locais 

de trabalho, ruído militar, ruído doméstico e aqueles oriundos das atividades 
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de lazer (BERGLUNGS e LINDVAL, 1995; BRUEL & KJAER SOUND & 

VIBRATION MEASUREMENT, 2000). 

Dentre os possíveis efeitos do ruído na saúde da população, 

MENDES (1995) referiu possíveis alterações ocasionadas nos seguintes 

sistemas: nervoso, circulatório, digestivo, endócrino, imunológico, muscular e 

reprodutor. A autora concluiu que o ruído também altera a performance do 

indivíduo no trabalho, além de poder provocar alteração no sono. 

 

3.2 Efeitos do ruído no homem 

 Cada vez mais os estudos a respeito dos efeitos do ruído na saúde do 

homem vêm evoluindo, especialmente por causa dos problemas sociais 

criados pelo aumento constante na intensidade e prevalência deste 

fenômeno físico tão comum nos locais de trabalho, lazer e no próprio 

ambiente em que vivemos (SCHOCHAT, 1991). 

Os efeitos do ruído na audição podem ser caracterizados como 

trauma acústico, mudança temporária no limiar (TTS) e PAIR. 

3.2.1 Trauma Acústico 

A mudança permanente do limiar por impacto ou trauma acústico (TA) 

é uma perda súbita decorrente de uma única exposição a ruído muito 

intenso como, por exemplo, explosões, fogos de artifícios, tiros e outros. Os 
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sintomas são imediatos como referência de dor, zumbido e sensação e 

ouvido tampado (HUNGRIA, 1995). 

Diversos autores afirmam que o trauma acústico pode ser causado 

pelo fato do ruído exceder os limites fisiológicos do sistema auditivo. O 

súbito episódio geralmente é muito dramático e marcante para a memória de 

quem vivenciou o ocorrido e a pessoa envolvida não encontra dificuldades 

em especificar o início do problema auditivo (JERGER e JERGER, 1989; 

MELNICK, 1989; KATZ, 1989). 

O trauma acústico acarreta alterações circulatórias no nível dos 

capilares da cóclea, traduzidas por empilhamento de hemácias, edema do 

endotélio e reação inflamatória perivascular. Nas explosões, a 

descompressão brusca e violenta da deflagração pode acarretar dor e 

lesões simultâneas da orelha média, agindo como mecanismo de proteção 

do Órgão de Espiral, compossível ruptura da membrana timpânica e 

desarticulação dos ossículos, além de distúrbios vestibulares. (HUNGRIA, 

1987). 

Os principais sintomas relatados pelo paciente portador de trauma 

acústico são: perda auditiva súbita pós-exposição à explosão ou detonação, 

presença de zumbido e sensação de ouvido tampado. Como sinais 

audiológicos encontram-se os seguintes resultados: perda auditiva 

neurossensorial com limiares normais nas freqüências de 250 a 2000 Hz, 

com queda abrupta em 3000, 4000 ou 6000 Hz e recuperação em 8000 Hz 

(HUNGRIA, 1987). 
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3.2.2 TTS – Alteração Temporária do Limiar 

A alteração temporária do limiar, também conhecida pela sigla TTS 

(temporary threshold shift), consiste na redução do limiar auditivo após 

algumas horas de exposição a níveis sonoros muito intensos (shows, 

danceterias, etc), acompanhada de zumbido.  A recuperação poderá ocorrer, 

tanto depois de cessada a exposição, quanto dentro de poucos minutos ou, 

em alguns casos, permanecer até várias horas (FIORINI, 1997).  

Os níveis sonoros devem ultrapassar 60 a 80 dB(A) para produzir  o 

TTS. Acima disso, o TTS aumentará com a alteração na intensidade e o 

tempo de duração do ruído (MERLUZZI, 1981). 

 Nos TTS ocorrem discretas alterações intracelulares, edema das 

terminações nervosas junto às células ciliadas, alterações vasculares, 

químicas e exaustão metabólica. A diminuição da rigidez dos estereocílios 

pode ocasionar uma redução na capacidade das células em perceber 

energia sonora que a atingem e, conseqüentemente, alteração de sua 

sensibilidade. Estas alterações são reversíveis, sendo necessária a 

interrupção da exposição (HUNGRIA, 1987).  

3.2.3 PAIR 

A Perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é uma perda irreversível, 

neurossensorial, progressiva e predominantemente coclear. A doença é 
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decorrente de uma exposição continuada a elevados níveis de ruído, 

lesando células da cóclea localizadas na orelha interna (AXELSSON, 1979). 

Segundo FIORINI (2000), a PAIR é uma doença relacionada ao 

trabalho que acomete milhares de trabalhadores em todo o mundo. Tal 

perda auditiva é de caráter progressivo, podendo acarretar diversas 

implicações na vida dos indivíduos. 

O American College of Occupational and Environmental Medicine 

(ACOEM), em 2003, definiu que a PAIR, em oposição ao trauma acústico, é 

uma perda auditiva com desenvolvimento lento ao longo de um período de 

anos de exposição a ruído. As principais características são: ser sempre 

sensório-neural, afetando as células ciliadas da orelha interna; quase 

sempre bilateral, tem início com o rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 

4 ou 6 kHz. Além disso, na fase inicial da perda a média dos limiares de 0,5, 

1 e 2 kHz é melhor do que a média de 3, 4 ou 6 kHz. O limiar de 8 kHz tem 

que estar melhor que o pior limiar (3, 4 ou 6 kHz). A exposição somente a 

ruído normalmente não produz perdas maiores que 75 dB em freqüências 

altas e 40 dB nas baixas. A progressão da perda auditiva decorrente da 

exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir 

com a piora dos limiares, diferentemente da perda auditiva pela idade que 

tende a piorar a cada ano de vida. O risco de PAIR é consideravelmente 

maior quando a média da exposição é acima de 85 dB (A) por oito horas de 

trabalho. As exposições continuadas são piores do que as intermitentes, 
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porém, curtas exposições a ruído muito intenso também podem 

desencadear perdas auditivas.  

Em 1980, a OPAS-OMS reconheceu que a PAIR pode ocasionar três 

efeitos. O primeiro refere-se às alterações funcionais decorrentes da perda 

na sensibilidade auditiva e/ou na seletividade de freqüências, denominadas 

“hearing impairment”. O segundo está relacionado às limitações funcionais e 

às dificuldades de compreensão vivenciadas nas atividades diárias, 

denominado “disability”. Finalmente como terceiro efeito, temos as 

alterações psicossociais relacionadas às limitações funcionais, chamadas de 

“handicap”. 

Os estudos mais recentes acerca dos mecanismos de lesão auditiva 

decorrente da exposição a ruído indicam as possíveis relações entre o 

aumento na produção de radicais livres que tornam certas regiões da cóclea 

mais vulneráveis. Além disso, buscam a compreensão do tipo de morte 

celular. YANG et al. (2004) compararam a ocorrência da morte das células 

ciliadas externas (CCE) por apoptose e por necrose após a exposição de 

chinchilas a diferentes níveis de pressão sonora em diferentes períodos de 

tempo. As cobaias foram expostas por uma hora a ruído de banda estreita 

em uma intensidade de 104 ou de 108 dB(A) e tiveram suas CCE analisadas 

após o primeiro, quarto e trigésimo dia depois de cessada a exposição. Os 

autores puderam notar que as cócleas das cobaias expostas ao ruído de 104 

dB(A) apresentaram uma diferença significante na quantidade de apoptose e 

necroses das CCE no primeiro dia depois de cessada a exposição ao ruído, 
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contudo tal diferença não foi estatisticamente significante no quarto e no 

trigésimo dia. Já nas cócleas das cobaias expostas ao ruído de 108 dB(A), 

os autores detectaram no primeiro e no quarto dia, mais apoptose do que 

necrose das células. No trigésimo dia, os processos de morte celular 

permaneceram, porém em menor escala. Esses resultados indicaram que a 

primeira expansão da lesão coclear seria atribuída principalmente a 

apoptose e a fase mais tardia da expansão da lesão seria provavelmente 

decorrente da contribuição igualitária da apoptose e da necrose.  

 

3.3 Emissões Otoacústicas 

Para compreender o fenômeno das emissões otoacústicas (EOA) e 

aplicações clínicas deste teste, serão apresentados abaixo conceitos da 

fisiologia e do mecanismo da cóclea ativa. 

A cóclea é uma estrutura da orelha interna que é organizada 

tonotopicamente, ou seja, os sinais de freqüência alta produzem maior 

movimento da membrana basilar perto da base, enquanto que, os sons de 

freqüência baixa produzem o movimento máximo, perto do ápice 

(HENDERSON et al., 1999). 

 Há mais de 60 anos atrás, o fisiologista Von Békésy descreveu a 

teoria da onda viajante, identificando assim a seletividade das freqüências 

da cóclea. Este fisiologista concluiu que a onda hidrodinâmica, em resposta 
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à vibração do estribo, propaga-se da base da cóclea até a cúpula, 

produzindo, assim, movimentos oscilatórios da membrana basilar (KURK e 

AMATUZZI, 2003). Segundo os autores, isso acontece devido a 

propriedades físicas da membrana basilar, tal como sua massa e rigidez, 

que variam gradualmente ao longo da cóclea. Na região da base, a 

membrana basilar é mais fina e rígida, o que facilita a vibração com sons de 

freqüência alta. Já na porção do ápice, ela é mais espessa e flácida, 

propiciando uma melhor vibração com freqüências mais baixas.  

O mecanismo eletrobiomecânico ativo da cóclea sugeriu a existência 

de um mecanismo de amplificação mecânica, as emissões otoacústicas, 

observadas inicialmente por Kemp em 1978 (KEMP, 1978). 

O fenômeno de emissões otoacústicas foi definido como uma 

liberação de energia sonora originada na cóclea que se propaga pela orelha 

média até alcançar o conduto auditivo externo (KEMP et al.., 1986). As EOA 

são sinais acústicos provenientes de vibrações produzidas em vários locais 

da cóclea, retornando pela cadeia ossicular, membrana timpânica e meato 

acústico externo onde podem ser captadas (ROBINETTE e GLATTKE, 

1997). 

De acordo com LONSBURY-MARTIN et al. (1992), existem quatro 

tipos de EOA: as espontâneas (EOAE); as evocadas por estímulo transiente 

(EOAET) que são provenientes do estímulo chamado click ou toneburst; as 

de estímulo-freqüência (EOAEF), que são evocadas por um estímulo 

contínuo e, finalmente, as de produto de distorção (EOAPD), que são 



  27 

eliciadas por dois tons puros apresentados simultaneamente no meato 

acústico externo. Segundo LONSBURY-MARTIN et al.. (1993) as emissões 

mais utilizadas na prática clínica são as EOAET e as EOAPD.  

HENDERSON et al. (1993) mostraram a importância da PAIR nas 

variáveis idade e tempo de exposição. Esses autores observaram que as 

perdas auditivas relacionadas ao ruído eram maiores quanto maior a idade e 

o tempo de exposição a ruído no trabalho.   

ROSLER (1994) também estudou essas variáveis e referiu que 

apesar das diferenças quanto à idade e tempo de exposição ele não 

encontrou diferenças estatisticamente significantes nas freqüências altas, 

freqüências estas acometidas pela PAIR.   

QUARANTA et al. (2001) estudou os efeitos da idade nas EOAET. O 

autor avaliou 52 indivíduos entre 20 e 78 anos, separadas estas idades em 

cinco categorias. O autor observou que as EOAET nunca estavam 

completamente ausentes nos dois grupos mais jovens. As respostas das 

EOAET foram menores com o avanço da idade, porém não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos estudados. 

GATES et al. (2002) pesquisaram a influência da idade nos limiares 

audiométricos e nas EOAPD. Foram analisados 431 sujeitos, sendo 181 do 

sexo feminino, com idade entre 31 a 79 anos. Eles concluíram que a idade é 

um fator determinante nos procedimentos pesquisados, porém o efeito da 

mesma é maior nos limiares tonais do que nas emissões otoacústicas. Isso 
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pode acontecer em decorrência de uma disfunção na estria vascular que 

ocorre antes da alteração das CCE no processo de envelhecimento. O que 

explicaria a alteração inicial nos limiares tonais e não nas emissões 

otoacústicas. 

 

3.4 Emissões otoacústicas em trabalhadores 

Vários autores indicaram que dentre as principais aplicações clínicas 

das EOAPD está o acompanhamento de PAIR, devido ao fato desta ter 

início nas CCE. Por intermédio do teste de EOAPD podemos identificar 

precocemente alterações nas respostas antes mesmo de identificarmos uma 

perda auditiva na audiometria tonal (LONSBURY-MARTIN et al., 1995, 

BALKANY et al., 1994 e LOPES FILHO et al., 1995).  

As EOA representam um teste particularmente sensível na 

identificação das alterações decorrentes da exposição a níveis de pressão 

sonora elevados. ATTIAS et al. (1998) ressaltaram a contribuição tanto das 

EOAET quanto das EOAPD, na identificação e acompanhamento de 

alterações temporárias do limiar auditivo (TTS) e da própria perda 

permanente da audição. Porém, o fato das EOAET terem limite de limiares 

audiométricos até 25 dBNA, enquanto que as EOAPD podem ser obtidas 

mesmo em portadores de perdas moderadas, faz com que o produto de 

distorção tenha um papel mais relevante no acompanhamento das 

mudanças na função coclear nos portadores de perdas auditivas por ruído. 
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 Segundo PRASHER e SULKOWSKI (1999), as EOAET ausentes em 

indivíduos expostos a ruído com audiometria normal podem indicar um 

comprometimento inicial das CCE.  

KOWALSKA e SULKOWSKI (1996) realizaram um estudo 

comparando um grupo de 122 trabalhadores têxteis expostos a ruído 

ocupacional entre 89 e 94 dB(A) com um grupo controle composto por 48 

indivíduos sem exposição ocupacional e otologicamente normais. Os 

resultados das EOAPD apresentaram respostas presentes, em pelo menos 

uma das freqüências avaliadas, em 90,5% das orelhas do grupo exposto. As 

respostas foram menores quando comparadas às do grupo controle e os 

registros pioraram de acordo com o tempo de exposição a ruído. Os autores 

afirmaram que as emissões otoacústicas podem ser um eficiente 

instrumento de identificação precoce dos danos ocasionados por ruído. 

KOWALSKA e SULKOWSKI realizaram outro estudo, em 1997, 

utilizando o registro das EOAET em 122 trabalhadores de uma indústria têxtil 

expostos a ruído ocupacional. As maiores respostas foram observadas nas 

bandas de freqüências de 1 e 2 kHz. As respostas nas bandas de 3 e 4  kHz 

foram proporcionais ao grau da perda auditiva e ao tempo de exposição a 

ruído ocupacional. As EOAET foram ausentes nos sujeitos com perdas 

auditivas a partir de 30 dBNA em 1 kHz e 40 dBNA em 2 e 4 kHz. Os autores 

identificaram correlação das EOAET com os limiares audiométricos e 

concluíram que o teste pode ser um indicador de disfunção das CCE, 

mesmo na situação de audiograma dentro dos padrões de normalidade. 
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DESAI et al. (1999) realizaram um estudo das EOAET com e sem 

supressão em três diferentes grupos, a saber: O primeiro foi composto por 

50 trabalhadores expostos a ruído entre 80 a 85 dB(A). O segundo, por 24 

sujeitos portadores de doença de Menière e o terceiro (grupo controle), por 

sujeitos otologicamente normais. Os três grupos foram pareados pela idade 

e apresentavam limiares audiométricos menores que 30 dBNA. Os 

resultados do teste de EOAET sem supressão indicaram 100% de respostas 

presentes no grupo normal, 54% de ausência de emissões no grupo exposto 

a ruído e 8% de ausência nos portadores de doença de Menière. No teste 

com supressão, a porcentagem de respostas ausentes no grupo exposto a 

ruído aumentou para 60%. Os autores concluíram que a alta prevalência de 

respostas ausentes no grupo exposto a ruído e com limiares normais, indica 

que o teste de emissões otoacústicas pode ser um instrumento de grande 

importância na identificação precoce da PAIR. 

FIORINI (2000) estudou os registros das EOA de dois grupos de 80 

sujeitos pareados pelo sexo e idade, sendo um grupo composto por 

indivíduos expostos a ruído ocupacional, e o outro sem exposição a ruído 

ocupacional. A autora comparou a ocorrência dos registros das EOAET e 

por EOAPD entre os dois grupos. A autora constatou que a prevalência de 

falha, em pelo menos uma orelha na resposta no teste de EOAET foi de 

68.7%, contra 56.3% do grupo não exposto. Já no teste de EOAPD, 

observou-se no grupo exposto 58,7% de ausência de respostas, e no grupo 

não exposto 30% Foram observadas correlações estatisticamente 
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significativas entre a exposição a ruído ocupacional e a falha nas EOATE e 

EOAPD, sugerindo que os testes de emissões otoacústicas apresentam 

algumas vantagens em relação a audiometria tonal, no que se refere à 

identificação precoce de alterações auditivas decorrentes da exposição a 

ruído. A autora sugere que o teste de EOA pode ser um importante 

instrumento de vigilância epidemiológica nos ambientes de trabalho pelo fato 

de detectar precocemente as alterações cocleares antes dos limiares 

audiométricos apresentarem rebaixamentos. 

PARRADO-MORAN (2002) estudou os registros das emissões 

otoacústicas - produto de distorção (EOAPD) em 89 trabalhadores de uma 

indústria têxtil que apresentavam PAIR. Os sujeitos foram submetidos a 

anamnese clínica, audiometria tonal, timpanometria e teste de EOAPD com 

L1 e L2 equivalentes a 65 e 55 dBNPS respectivamente e L1 e L2 = 70 

dBNPS. A ocorrência de respostas presentes no teste de EOAPD foi menor 

com L1 a 65 dBNPS e L2 a 55 dBNPS  quando comparadas aos testes com 

L1 = L2 = 70 dBNPS. Com as análises estatísticas a autora identificou que o 

teste utilizando L1 = 65 dBNPS e L2 = 55 dBNPS  foi mais sensível para 

identificar respostas nas orelhas cujos limiares audiométricos eram de no 

máximo 30 dBNA.  Sendo assim, conclui que quanto maiores os limiares 

audiométricos e o número de freqüências acometidas, menores serão as 

respostas no teste realizado. 

Com o objetivo de avaliar a relação do ruído e outros fatores de risco 

para audição, SEIXAS et al. (2004) realizaram audiometria tonal e emissões 
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otoacústicas em 456 indivíduos (393 aprendizes de construção civil e 63 

estudantes). A média de idade das amostras foi de 27 anos. Os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados foram audiometria 

automática, timpanometria, EOAPD e anamnese com dados de história de 

exposição a ruído e outros fatores de risco para a audição. Os aprendizes 

relataram mais tempo de exposição ocupacional e não ocupacional que os 

estudantes. Um forte efeito da idade e do tempo de exposição na construção 

civil foram observados na região de freqüências de 4 a 8 kHz tanto na 

audiometria, quanto nas EOAPD. Cada ano de trabalho na construção civil 

aumentava o limiar audiométrico em 0,7 dB e piorava as respostas das 

EOAPD em 0,2 dB. Na comparação entre os dois testes, os autores 

concluíram que ambos deveriam ser utilizados no monitoramento de 

expostos a ruído, mas que o teste de emissões otoacústicas pode ser mais 

sensível na identificação de alterações ainda na condição de audiograma 

normal.  

BALATSOURAS (2004) ressaltou que as EOAPD representam um 

importante teste de avaliação da função coclear. O objetivo do seu estudo foi 

avaliar a evolução da PAIR em trabalhadores de indústria utilizando tanto a 

audiometria tonal, quanto o teste de EOAPD. A amostra de 34 trabalhadores 

(68 orelhas) de indústria foi comparada com um grupo controle composto por 

30 sujeitos normais, pareados por sexo e idade. Os procedimentos utilizados 

foram audiometria tonal, timpanometria e teste de EOAPD. A maioria dos 

indivíduos tinha audiometria dentro dos padrões de normalidade em 
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freqüências mais baixas, mas apresentava entalhe audiométrico entre 3 e 6 

kHz. As EOAPD dos trabalhadores apresentaram respostas menores e até 

mesmo ausentes em algumas freqüências, quando comparadas às 

respostas do grupo controle. Na região entre 1 e 6 kHz da EOAPD foram 

observadas mais alterações do que nos limiares tonais de ambos os grupos. 

Assim, o autor concluiu que as emissões otoacústicas são mais sensíveis 

que o audiograma na identificação precoce de um dano coclear decorrente 

da exposição a ruído. 

Com o objetivo de avaliar as EOAPD como um método para 

diagnosticar as alterações fisiopatológicas causadas pela exposição de ruído 

ocupacional, MARQUES et al. (2006) avaliaram 74 trabalhadores da 

universidade de São Paulo. Os indivíduos foram divididos em dois grupos 

com valores audiométricos tonal dentro do padrão de normalidade, sendo 

que 37 já eram expostos ao ruído ocupacional e 37 não eram expostos a 

ruído ocupacional. O número de EOAPD ausentes no grupo de expostos foi 

o dobro quando comparadas ao grupo de não expostos. Com isso, os 

autores concluíram que a EOAPD podem ser úteis na identificação das 

alterações fisiopatológicas da audição causadas pela exposição ao ruído 

ocupacional, mesmo nos indivíduos com respostas audiométricas dentro dos 

padrões de normalidade. 

SHUPAK et al. (2007) estudaram mudanças nos resultados dos testes 

de audiometria tonal, EOAET e EOAPD durante os primeiros dois anos de 

exposição ocupacional a ruído. A amostra foi constituída por 135 
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trabalhadores e comparada a um grupo controle de 100 indivíduos. Os 

limiares audiométricos dos trabalhadores nas freqüências de 2, 3 e 4 kHz 

ficaram significativamente piores no decorrer dos dois anos de exposição. As 

respostas das EOAET diminuíram na banda de 2 kHz da orelha direita e nas 

bandas de 2 e 4 kHz da orelha esquerda. Na análise longitudinal o grupo de 

trabalhadores revelou significante redução nas respostas das bandas de 2 e 

4 kHz em ambas as orelhas do teste EOAET. Nas EOAPD as respostas 

ficaram piores em 5,9 kHz da orelha direita e em 3,8, 4,7 e 5,9 kHz da orelha 

esquerda. Respostas alteradas nas EOAET após um ano de exposição a 

ruído tiveram alta sensibilidade (86-88%) e baixa especificidade (33-35%) 

para predizer a PAIR após dois anos de exposição. Os autores concluíram 

que os testes de emissões otoacústicas não podem predizer os limiares 

audiométricos e também podem apresentar resultados falso-positivos, 

porém, podem auxiliar na identificação precoce desde que utilizados com 

cautela. 

ATCHARIYSATHIAN et al. (2008) realizaram um estudo sobre a 

audição de 32 trabalhadores expostos a ruído ocupacional e compararam os 

resultados com um grupo controle composto por 18 sujeitos sem exposição 

a ruído. Os resultados foram comparados a partir da divisão em três grupos, 

a saber: grupo controle (1), expostos a ruído e com audiogramas normais (2) 

e expostos a ruído e com audiogramas alterados (3). Os testes de EOAPD 

indicaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos um e 

dois e um e três, em todas as freqüências sob teste. As f2 de 4 e 6 kHz 
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foram as que apresentaram maior diferença na comparação entre os grupos. 

Os autores concluíram que o teste de EOAPD é mais sensível que a 

audiometria tonal na detecção de problemas iniciais na orelha interna. Desta 

forma, o teste deveria ser utilizado no monitoramento de trabalhadores 

expostos a ruído e com audiogramas dentro dos padrões de normalidade.   

Desta forma, podemos observar que os estudos citados indicam a 

possibilidade de relação entre os resultados dos exames de EOA e a 

exposição continuada a ruído ocupacional, contribuindo consideravelmente 

para o diagnóstico das perdas auditivas. Assim, pesquisas com outros 

procedimentos complementares a audiometria tonal e vocal podem ser de 

grande importância para a fidedignidade do diagnóstico audiológico e, 

conseqüentemente, gerar subsídios para as diversas estratégias de 

intervenção clínica.  
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4 MÉTODO 
 

4.1 Tipo de estudo 

A presente pesquisa foi um estudo epidemiológico do tipo transversal 

por meio da comparação dos registros de emissões otoacústicas em dois 

grupos, a saber: o primeiro com exposição a ruído e outro sem exposição 

ocupacional.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC-SP, sob o 

protocolo n. 060/2007,  (Anexo I). Antes do início dos procedimentos todos 

os sujeitos selecionados receberam as informações e foram solicitadas as 

devidas autorizações. Os indivíduos que concordaram em participar da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

II), concedendo a permissão para a utilização dos dados em questão, 

garantindo sigilo e anonimato. 

 

4.2 Caracterização da Empresa 

O presente estudo foi desenvolvido em uma indústria gráfica da 

cidade de São Paulo. Tal escolha foi intencional, pois, dentro dos diversos 

segmentos industriais, a exposição a ruído está presente durante toda a 

jornada de trabalho na indústria gráfica. 
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 Fundado em 1950, a editora é hoje uma das maiores e mais 

influentes grupos de comunicação da América Latina. Ao longo de sua 

história expandiu e diversificou suas operações, e hoje fornece informação, 

educação e entretenimento para praticamente todos os segmentos de 

público e atuando de forma integrada em várias mídias. A empresa emprega 

cerca de 7.400 pessoas e é composto pela Editora (revistas), setor Digital 

(que reúne informações via internet e via celular), canais de televisão 

segmentados, parcerias estratégicas com telefonia, além de editoras com 

enfoque educacional. 

O primeiro contato com a empresa foi feito por meio do gerente geral. 

Posteriormente foram realizadas reuniões com a presença da pesquisadora, 

a orientadora e a médica responsável pelo Ambulatório Médico da empresa. 

Após os esclarecimentos iniciais, a pesquisadora preparou uma 

apresentação para uma reunião corporativa. Finalmente, após todos estes 

procedimentos a empresa autorizou a realização da pesquisa 

disponibilizando tanto as informações necessárias para a seleção dos 

sujeitos, quanto uma sala com cabina audiométrica para a coleta de dados.  

 

4.3 Caracterização da Amostra 

Foram analisadas 158 orelhas de 79 sujeitos, sendo todos do sexo 

masculino, divididos em dois grupos:  



  38 

Grupo 1:  expostos a ruído ocupacional acima de 85 dB(A) há pelo 

menos um ano;  

Grupo 2:  sujeitos sem exposição a ruído ocupacional (provenientes 

do setor administrativo da empresa); 

 A faixa etária da população estudada variou de 18 a 48 anos, com 

média de 29,3 anos; desvio padrão de 6,33 anos e mediana de 29 anos. Foi 

necessário estabelecer um limite máximo de idade, uma vez que o 

envelhecimento pode provocar alterações nos resultados do teste de 

emissões otoacústicas. 

 

4.4 Critérios de Inclusão  

Inicialmente foi realizado um levantamento do último exame 

audiométrico realizado na empresa, a fim de obter o número de possíveis 

candidatos à amostra. Foram selecionados todos os indivíduos que tinham 

pelo menos um ano de exposição a ruído, com limiares audiométricos entre 

0 e 20 dBNA, nas freqüências de 500 Hz a 8 kHz e idade até 48 anos. Os 

sujeitos foram organizados em ordem numérica e, por meio de uma escolha 

randômica, foram convidados a comparecerem no ambulatório da indústria 

para a realização dos exames que compunham os critérios de inclusão da 

amostra. 
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4.4.1 Inspeção do Meato Acústico Externo (MAE) 

 Foi realizada a inspeção visual do MAE a fim de observar possíveis 

obstruções que impedissem a realização dos testes. Os sujeitos que 

apresentaram qualquer tipo de alteração foram excluídos do estudo 

4.4.2 Medidas de Imitância Acústica   

 Todos os indivíduos, após a anamnese e inspeção do MAE, foram 

submetidos ao teste de imitância acústica. Qualquer alteração de orelha 

média excluiria o sujeito como parte da população estudada. Somente foram 

aceitos indivíduos que apresentaram na timpanometria curva do tipo A com 

pico de máxima complacência entre -100daPa e +100daPa (JERGER e 

JERGER, 1989).  

 O teste foi realizado com o analisador das funções da orelha média 

Handy Timp. Foram eliminados seis sujeitos da amostra por não 

apresentaram curva timpanométrica do tipo A. Os mesmos foram 

encaminhados para o ambulatório médico da editora.  

 

4.5 Procedimentos 

Emissões Otoacústicas  

 Para o registro das emissões foi utilizado um analisador de produto de 

distorção ILO292DP and Transient OEA Analysis (Otodynamics Ltda). Tal 
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analisador permite o registro das emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente e o produto de distorção. 

O primeiro teste foi o registro das emissões otoacústicas evocadas por 

estímulo transiente (EOATE) e consistiu na utilização de um estímulo do tipo 

“click”. Foram utilizados 260 estímulos com respostas registradas em uma 

janela de 20 milisegundos, nas bandas de freqüências de 1, 2, 3, 4 e 5 kHz. 

O segundo teste foi o registro das emissões otoacústicas - produto de 

distorção (EOAPD). Os dois tons puros apresentados (f1 e f2) obedeceram à 

relação matemática de 1,22 e os níveis foram 65 dBNPS e 55 dBNPS, 

respectivamente para L1 e L2. 

 

4.6 Análise dos dados 

Para a análise dos dados foi criada uma planilha em Excel com todas 

as variáveis dos sujeitos da amostra. Posteriormente, por meio de 

assessoria específica, procedemos à análise descritiva e inferência 

estatística com análises univariadas. As análises compararam os resultados 

entre os dois grupos com diferentes exposições. Foram consideradas as 

seguintes variáveis de análise: 

� Variável dependente: resultados dos testes de EOA; 

� Variáveis Independentes: idade e tempo de exposição. 
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Para análise de presença de respostas nos testes de EOA foram 

utilizados os seguintes critérios: 

a) EOATE: o critério utilizado para ocorrência positiva foi o proposto no 

estudo de PRIEVE et al. (1993). A resposta foi considerada presente 

quando a reprodutibilidade geral for maior ou igual a 50% e a 

resposta em dB maior ou igual a 3 dBNPS, em pelo menos três das 

freqüências consecutivas avaliadas.  

b) EOAPD: o critério utilizado para indicar a ocorrência das EOAPD foi 

que a resposta, em dBNPS, deveria  estar pelo menos 6 dBNPS 

acima do primeiro desvio padrão do ruído equivalente da freqüência 

avaliada, ou 3 dB acima do segundo desvio padrão do ruído 

(GORGA, 1997). 

A análise foi realizada com o auxílio dos aplicativos Minitab e SPSS. Em 

todos os testes de hipótese foi fixado nível de significância de 0,05. 

O teste exato de Fisher (FISHER e VAN BELLE, 1993) foi utilizado para 

avaliar a existência de associação entre os resultados dos testes nas duas 

orelhas.  

A associação da idade com a exposição e o resultado dos testes foi 

avaliada por meio da técnica de Análise de Variância (NETER et al., 2005), 

sendo a Idade a variável resposta, e a exposição (exposto ou não exposto) e 

a categoria de resultado (presente ou ausente), os fatores. 
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O teste de Kruskal-Wallis (NETER et al. 2005) foi aplicado para avaliar a 

associação entre Tempo de exposição e resultado dos testes no grupo 

exposto. 

A técnica de Análise de Variância com medidas repetidas para dados 

ordinais foi aplicada para comparar as porcentagens de presença de 

resposta nos dois grupos e nas orelhas direita e esquerda (BRUNNER e 

LANGER, 2000). 
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5 RESULTADOS 
 
 
Os resultados serão apresentados por grupos, a saber: 

• Grupo 1: expostos a ruído ocupacional acima de 85 dB(A) há pelo 

menos um ano;  

• Grupo 2: sujeitos sem exposição a ruído ocupacional (provenientes do 

setor administrativo da empresa). 

Inicialmente serão apresentados os resultados descritivos em cada grupo e, 

posteriormente, as análises estatísticas. 

 

5.1 Grupo 1  

 O grupo 1 foi composto por 42 sujeitos todos do sexo masculino com 

idade de 20 a 43 anos, média de 29,1 anos e desvio padrão de 6,0 anos. 

Na tabela 1 podemos observar a ocorrência das EOATE no Grupo 1.  

 

Tabela 1  - Ocorrência do teste de EOAET nas duas orelhas no grupo 

exposto.  

n % n % n %

OD 11 26% 31 74% 42 100%

OE 11 26% 31 74% 42 100%

PRESENTE AUSENTE TOTAL
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Tabela 2  - Ocorrência do teste das EOAPD nas duas orelhas no grupo 

exposto. 

 

n % n % n %

OD 20 48% 22 52% 42 100%

OE 18 43% 24 57% 42 100%

PRESENTE AUSENTE TOTAL

 

 

 

Figura 1  - Distribuição das respostas das EOAPD da orelha direita em 

quartis (mediana, 25%, 75%, mínimo e máximo) do grupo exposto.  
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Figura 2  - Distribuição das respostas das EOAPD da orelha esquerda em 

quartis (mediana, 25%, 75%, mínimo e máximo) do grupo exposto.  
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5.2 Grupo 2  

 O grupo 2 foi composto por 37 sujeitos todos do sexo masculino com 

idade de 18 a 48 anos (média de 29,5 anos e desvio padrão de 6,7 anos). 
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Tabela 3  - Ocorrência do teste das EOAET nas duas orelhas no grupo não 

exposto. 

n % n % n %

OD 24 65% 13 35% 37 100%

OE 24 65% 13 35% 37 100%

PRESENTE AUSENTE TOTAL

 

 

 

Tabela 4  - Ocorrência do teste das EOAPD nas duas orelhas no grupo não 

exposto.  

 

n % n % n %

OD 25 68% 12 32% 37 100%

OE 22 59% 15 41% 37 100%

PRESENTE AUSENTE TOTAL
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Figura 3  - Distribuição das respostas das EOAPD da orelha direita em 

quartis (mediana, 25%, 75%, mínimo e máximo) do  grupo não exposto.  
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Figura 4  - Distribuição das respostas das EOAPD da orelha esquerda em 

quartis (mediana, 25%, 75%, mínimo e máximo) do grupo não exposto.  
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5.3 Analise estatística  

Para verificar a existência de associação entre os resultados gerais do 

EOAET nas duas orelhas em cada grupo construímos as tabelas 5 e 6, nas 

quais são apresentadas as distribuições de freqüências e porcentagens 

conjuntas dos resultados gerais do EOAET nas duas orelhas, nos grupos 

não exposto e exposto, respectivamente. No grupo não exposto (Tabela 5) 

observamos que 20 (54,1%) dos indivíduos têm EOA presente nas duas 

orelhas e nove (24,3%) têm EOA ausente nas duas orelhas. Oito indivíduos 

têm resultados discordantes nas duas orelhas.  

Foi detectada associação entre os resultados do EOAET orelhas 

direita e esquerda, ou seja, os resultados não são independentes (p= 0,003). 

Na Tabela 6, temos que, no grupo exposto, seis (14,3%) dos indivíduos têm 

EOA presente nas duas orelhas, 26 (61,9%) têm EOA ausente nas duas 

orelhas e 10 têm resultados discordantes nas orelhas direita e esquerda. 

Neste grupo também se obteve que os resultados nas duas orelhas não são 

independentes (p= 0,021).  

Portanto, não podemos considerar que os resultados das duas 

orelhas formam uma única amostra de observações independentes. Na 

comparação dos resultados dos dois grupos será considerado o pareamento 

existente nas observações: resultado na orelha direita e resultado na orelha 

esquerda. 
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Tabela 5  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nas 

duas orelhas no grupo não exposto.  

 

 Orelha esquerda Total 
Orelha Direita Presente Ausente  

Presente 20 4 24 
 54,10% 10,80% 64,90% 

Ausente 4 9 13 
 10,80% 24,30% 35,10% 

Total 24 13 37 
 64,90% 35,10% 100,00% 

 

 

Tabela 6  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nas 

duas orelhas no grupo exposto.  

 

 Orelha esquerda Total 
Orelha Direita Presente Ausente  

Presente 6 5 11 
 14,30% 11,90% 26,20% 

Ausente 5 26 31 
 11,90% 61,90% 73,80% 

Total 11 31 42 
 26,20% 73,80% 100,00% 

 

 

Nas Tabelas 7 e 8 temos os valores de estatísticas descritivas para a 

Idade segundo exposição e o resultado do teste nas orelhas direita e 

esquerda, respectivamente. Observamos que os valores dessas estatísticas 

nos com EOA presente são próximos aos dos indivíduos com EOA ausente, 
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sugerindo não haver associação entre o resultado do teste e a Idade. 

Também observamos que os valores das estatísticas no grupo exposto são 

próximos aos valores no grupo não exposto.   

Considerando os resultados da orelha direita, não há diferença 

significativa entre as médias da Idade nos expostos e não expostos 

(p=0,932) e esta conclusão é válida tanto para os indivíduos com resultados 

presentes, quanto para os com resultados ausentes (p=0,674). Não há 

diferença significativa entre as médias da Idade nos com EOA presente e os 

com EOA ausente (p=0,397) e esta conclusão é válida para expostos e não 

expostos (p=0,674). Analisando os resultados da orelha esquerda, 

obtivemos as mesmas conclusões: Não há diferença entre as médias das 

idades nos expostos e não expostos (p=0,923), tanto na condição de 

emissões presentes, quanto na de emissões ausentes (p=0,319). Não há 

diferença significativa entre as médias da Idade nas duas categorias de 

resultado (p=0,455), tanto nos expostos, quanto nos não expostos (p=0,319). 

Portanto, concluímos que os grupos expostos e não exposto não diferem, 

em média, quanto à idade. Na presente pesquisa, a idade não está 

associada ao resultado do teste, tanto na orelha direita, quanto na esquerda. 
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Tabela 7 - Estatísticas descritivas para a idade (anos) segundo a exposição e 

resultado das EOAET na orelha direita.  

 

Exposição EOAET N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Não Presente 24 29,8 6,3 20 29,5 45 
 Ausente 13 29,1 7,6 18 27 48 
 Total 37 29,5 6,7 18 29 48 
        

Sim Presente 11 30,6 6,9 21 30 43 
 Ausente 31 28,6 5,7 20 27 41 
 Total 42 29,1 6,0 20 29 43 

 

Tabela 8  - Estatísticas descritivas para a idade (anos) segundo a exposição 

e resultado das EOAET na orelha esquerda.  

 

Exposição EOAET N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Não Presente 24 29,4 5,9 20 29 45 
 Ausente 13 29,8 8,2 18 27 48 
 Total 37 29,5 6,7 18 29 48 
        

Sim Presente 11 31,1 6,4 20 30 43 
 Ausente 31 28,4 5,8 21 27 41 
 Total 42 29,1 6,0 20 29 43 

 

 

Nas Tabela 9 e 10 temos os valores de estatísticas descritivas para o 

tempo de exposição a ruído na empresa segundo o resultado do teste, nas 

orelhas direita e esquerda, respectivamente. Observamos que os valores 

das estatísticas são similares nas duas categorias de resposta. 
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Não foi detectada diferença entre as distribuições do Tempo de 

exposição nas duas categorias de resposta na orelha direita (p=0,873) e na 

orelha esquerda (p=0,896). Assim, concluímos que não há associação entre 

tempo de exposição e o resultado do teste. 

 

Tabela 9  - Estatísticas descritivas para o tempo de exposição (anos) 

segundo o resultados das EOAET na orelha direita.  

 

EOAET N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Presente 11 4,3 3,3 1 3 11 
Ausente 31 4,1 2,6 1 4 12 

Total 42 4,1 2,8 1 3 12 

 

Tabela 10  - Estatísticas descritivas para o tempo de exposição (anos) 

segundo o resultados das EOAET na orelha esquerda. 

 

EOAET N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Presente 11 4,2 2,9 1 3 11 
Ausente 31 4,1 2,8 1 3 12 

Total 42 4,1 2,8 1 3 12 

 

Nas Tabelas 11 a 22, temos as freqüências e porcentagens de 

presença e ausência de respostas, observadas nos grupos exposto e não 

exposto, nas duas orelhas tanto em cada uma das bandas de freqüências e 

também no resultado geral. Observamos em todas as tabelas que a 
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porcentagem de presença nos não expostos é maior que nos expostos. 

Notamos também que os resultados obtidos nas duas orelhas são similares.  

A partir dos resultados dessas tabelas foi construída a Tabela 23, na 

qual são apresentadas as porcentagens de presença observadas em cada 

grupo e orelha no resultado geral e por freqüência. As porcentagens de 

presença estão representadas nas Figuras 5 e 6, respectivamente para as 

orelhas direita e esquerda. 

Tabela 11  - Freqüências e porcentagens dos resultados gerais das EOAET 

nos grupos exposto e não exposto na orelha direita.  

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 24 13 37 
 64,9% 35,1% 100,0% 

Sim 11 31 42 
 26,2% 73,8% 100,0% 

Total 35 44 79 
 44,3% 55,7% 100,0% 

 

Tabela 12  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita – freqüência de 1 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 23 14 37 
 62,2% 37,8% 100,0% 

Sim 21 21 42 
 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 44 35 79 
 55,7% 44,3% 100,0% 
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Tabela 13  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 2 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 33 4 37 
 89,2% 10,8% 100,0% 

Sim 29 13 42 
 69,0% 31,0% 100,0% 

Total 62 17 79 
 78,5% 21,5% 100,0% 

 

 

 

Tabela 14  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 3 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 27 10 37 
 73,0% 27,0% 100,0% 

Sim 19 23 42 
 45% 55% 100% 

Total 46 33 79 
 58,2% 41,8% 100,0% 
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Tabela 15  - Freqüências e porcentagens dos resultados do EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 4 kHz 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 16 21 37 
 43,2% 56,8% 100,0% 

Sim 12 30 42 
 28,6% 71,4% 100,0% 

Total 28 51 79 
 35,4% 64,6% 100,0% 

 

 

 

Tabela 16  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 5 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 9 28 37 
 24,3% 75,7% 100,0% 

Sim 7 35 42 
 16,7% 83,3% 100,0% 

Total 16 63 79 
 20,3% 79,7% 100,0% 
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Tabela 17  - Freqüências e porcentagens dos resultados gerais das EOAET 

nos grupos exposto e não exposto na orelha esquerda.  

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 24 13 37 
 64,9% 35,1% 100,0% 

Sim 11 31 42 
 26,2% 73,8% 100,0% 

Total 35 44 79 
 44,3% 55,7% 100,0% 

 

 

 

Tabela 18  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 1 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 18 19 37 
 48,6% 51,4% 100,0% 

Sim 17 25 42 
 40,5% 59,5% 100,0% 

Total 35 44 79 
 44,3% 55,7% 100,0% 
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Tabela 19  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 2 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 31 6 37 
 83,8% 16,2% 100,0% 

Sim 26 16 42 
 61,9% 38,1% 100,0% 

Total 57 22 79 
 72,2% 27,8% 100,0% 

 

 

 

Tabela 20  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 3 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 26 11 37 
 70,3% 29,7% 100,0% 

Sim 16 26 42 
 38% 62% 100% 

Total 42 37 79 
 53,2% 46,8% 100,0% 
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Tabela 21  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 4 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 18 19 37 
 48,6% 51,4% 100,0% 

Sim 10 32 42 
 23,8% 76,2% 100,0% 

Total 28 51 79 
 35,4% 64,6% 100,0% 

 

 

 

Tabela 22  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAET nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 5 kHz. 

 

 EOAET  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 5 32 37 
 13,5% 86,5% 100,0% 

Sim 3 39 42 
 7,1% 92,9% 100,0% 

Total 8 71 79 
 10,1% 89,9% 100,0% 

 

 

 



  59 

Tabela 23  - Porcentagens de presença das EOAET observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral. 

 Orelha direita Orelha esquerda 
Freqüência 

(kHz) 
Não exposto Exposto Não 

exposto 
Exposto 

1 62,2 50,0 48,6 40,5 
2 89,2 69,0 83,8 61,9 
3 73,0 45,0 73,3 38,0 
4 43,2 28,6 48,6 23,8 
5 24,3 16,7 13,5 7,1 

Geral 64,9 26,2 64,9 26,2 

 

 

Figura 5  - Porcentagens de presença das EOAET observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral – orelha direita.  
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Figura 6  - Porcentagens de presença das EOAET observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral – orelha esquerda.  
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Levando em conta o pareamento entre as observações nas duas 

orelhas, comparamos as distribuições dos resultados nos dois grupos 

definidos pela exposição, e cada uma das orelhas, em cada freqüência e no 

resultado geral. Os valores de significância obtidos nos testes dos efeitos de 

exposição, orelha e interação entre grupo de orelha estão dispostos na 

Tabela 24. Observamos nas freqüências de 2, 3 e 4 kHz e no resultado geral 

não foi detectado efeito significativo de orelha, ou seja, a porcentagem de 
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presença das EOAET é a mesma nas duas orelhas. Nas freqüências de 1 e 

5 kHz, as porcentagens de presença de resposta na orelha direita são 

maiores que na esquerda.  Estes resultados são válidos para os dois grupos, 

pois não existe efeito de interação entre grupo e orelha. Existe efeito de 

exposição na porcentagem de presença das EOAET nas freqüências de 2 a 

4 kHz e no resultado geral, sendo a porcentagem de presença nos não 

expostos maior que nos expostos. Nas demais freqüências não foi possível 

detectar efeito da exposição na distribuição dos resultados. Estas 

conclusões são válidas para as duas orelhas, uma vez que não há efeito de 

interação entre grupo e orelha.  

 

Tabela 24  - Valores de significância (p) obtidos nos testes para comparação 

das distribuições das EOAET nos dois grupos e nas duas orelhas por 

freqüência e no resultado geral. 

 

Freqüência 
(kHz) 

Orelha Grupo Interação Orelha x 
Grupo 

1 0,034 0,304 0,714 
2 0,249 0,001 0,873 
3 0,408 0,001 0,709 
4 0,961 0,020 0,440 
5 0,028 0,297 0,890 

Geral 1,000 0,000 1,000 
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EOAPD 

 

Na análise das EOAPD foram adotadas as mesmas técnicas 

utilizadas na análise das EOAET.  

Nas Tabela 25 e 26, temos as distribuições de freqüências e 

porcentagens conjuntas dos resultados do teste de EOAPD nas duas 

orelhas, nos grupos não exposto e exposto, respectivamente. Foi detectada 

associação entre os resultados do EOAPD nas duas orelhas no grupo não 

exposto (p= 0,005). No grupo exposto, os resultados nas duas orelhas são 

independentes (p=0,533). Como no grupo não exposto as observações nas 

duas orelhas não são independentes, na comparação dos dois grupos foi 

considerado o seguinte pareamento: resultado na orelha direita e resultado 

na orelha esquerda. 

Tabela 25  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nas 

duas orelhas no grupo não exposto.  

 

 Orelha esquerda Total 
Orelha direita Presente Ausente  

Presente 19 6 25 
 51,4% 16,2% 67,6% 

Ausente 3 9 12 
 8,1% 24,3% 32,4% 

Total 22 15 37 
 59,5% 40,5% 100,0

% 
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Tabela 26  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nas 

duas orelhas no grupo exposto.  

 

 Orelha esquerda Total 
Orelha 
Direita 

Presente Ausente  

Presente 10 10 20 
 23,8% 23,8% 47,6% 

Ausente 8 14 22 
 19,0% 33,3% 52,4% 

Total 18 24 42 
 42,9% 57,1% 100,0% 

 

 

Nas Tabelas 27 e 28 temos os valores de estatísticas descritivas para 

a Idade, segundo exposição e o resultado do teste nas orelhas direita e 

esquerda, respectivamente. Considerando os resultados da orelha direita, 

não há diferença significativa entre as médias da idade nos expostos e não 

expostos (p= 0,817) e esta conclusão é válida tanto para os com resultados 

presentes, quanto para os com resultados ausentes (p= 0,904). Não há 

diferença significativa entre as médias da idade nos com EOAPD presentes 

e os com EOAPD ausentes (p= 0,825). A conclusão é válida para expostos e 

não expostos (p= 0,904). Para a orelha esquerda: não há diferença entre as 

médias das Idades nos expostos e não expostos (p= 0,818), tanto para os 

com EOAPD presentes, quanto para os com EOAPD ausentes (p= 0,652). 

Não há diferença significativa entre as médias da idade nas duas categorias 

de resultado (p=0,714), tanto nos expostos, quanto nos não expostos 
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(p=0,652). Portanto, concluímos que os grupos expostos e não expostos não 

diferem, em média, quanto à idade. Conseqüentemente, a mesma não está 

associada ao resultado do teste, tanto na orelha direita, quanto na esquerda. 

 

Tabela 27  - Estatísticas descritivas para a Idade (anos) segundo a 

exposição e resultado das EOAPD na orelha direita. 

 

Exposição EOAPD N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Não Presente 25 29,7 6,5 20 29 45 
 Ausente 12 29,2 7,3 18 27,5 48 
 Total 37 29,5 6,7 18 29 48 
        

Sim Presente 20 29,2 6,0 20 29 43 
 Ausente 22 29,0 6,1 21 27,5 40 
 Total 42 29,1 6,0 20 29 43 

 

Tabela 28  - Estatísticas descritivas para a Idade (anos) segundo a 

exposição e resultado do EOAPD na orelha esquerda.  

 

Exposição EOAPD N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Não Presente 22 30,0 6,6 20 30 45 
 Ausente 15 28,8 7,0 18 27 48 
 Total 37 29,5 6,7 18 29 48 
        

Sim Presente 18 29,0 6,9 20 29 43 
 Ausente 24 29,1 5,3 21 28,5 40 
 Total 42 29,1 6,0 20 29 43 
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Nas Tabela 29 e 30 temos os valores de estatísticas descritivas para 

o tempo de exposição, segundo o resultado do teste nas orelhas direita e 

esquerda, respectivamente. Os valores das estatísticas são similares nas 

duas categorias de resposta. 

Não foi detectada diferença entre as distribuições do tempo de 

exposição nas duas categorias de resposta na orelha direita (p= 0,890) e na 

orelha esquerda (p= 0,949). Assim, concluímos que não há associação entre 

Tempo de exposição e o resultado do teste. 

 

Tabela 29  - Estatísticas descritivas para o Tempo de exposição (anos) 

segundo o resultados das EOAPD na orelha direita. 

 

EOAPD N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Presente 20 4,0 3,1 1 3 12 
Ausente 22 4,3 2,5 1 4 9 

Total 42 4,1 2,8 1 3 12 

 

Tabela 30  - Estatísticas descritivas para o Tempo de exposição (anos) 

segundo o resultados do EOAPD na orelha esquerda.  

 

EOAPD N Média  Desvio 
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Presente 18 4,3 3,5 1 3 12 
Ausente 24 4,0 2,1 2 3,5 9 

Total 42 4,1 2,8 1 3 12 
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As freqüências e porcentagens de presença e ausência observadas 

nos grupos expostos e não expostos, nas duas orelhas, em cada freqüência 

e, também, no resultado geral são apresentadas nas Tabelas 31 a 50. 

Observamos em todas as tabelas que a porcentagem de presença nos não 

expostos e nos expostos são próximas, principalmente nas freqüências mais 

baixas. Notamos também que os resultados obtidos nas duas orelhas são 

similares.  

A tabela 51 foi baseada a partir dos resultados dessas tabelas (31 a 

50), na qual são apresentadas as porcentagens de presença observadas em 

cada grupo e orelha, no resultado geral e por freqüência. As porcentagens 

de presença estão representadas nas Figuras 7 e 8, respectivamente para 

as orelhas direita e esquerda. 

 

Tabela 31  - Freqüências e porcentagens dos resultados gerais das EOAPD 

nos grupos exposto e não exposto na orelha direita. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 25 12 37 
 67,60% 32,40% 100,00% 

Sim 20 22 42 
 47,60% 52,40% 100,00% 

Total 45 34 79 
 57,00% 43,00% 100,00% 
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Tabela 32  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita – freqüência de 1001 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 33 4 37 
 89,20% 10,80% 100,00% 

Sim 37 5 42 
 88,10% 11,90% 100,00% 

Total 70 9 79 
 88,60% 11,40% 100,00% 

 

 

 

Tabela 33  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 1257 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 41 1 42 
 97,60% 2,40% 100,00% 

Total 77 2 79 
 97,50% 2,50% 100,00% 
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Tabela 34  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 1587 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 41 1 42 
 97,60% 2,40% 100,00% 

Total 77 2 79 
 97,50% 2,50% 100,00% 

 

 

 

Tabela 35  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 2002 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 37  37 
 100,00%  100,00% 

Sim 40 2 42 
 95,20% 4,80% 100,00% 

Total 77 2 79 
 97,50% 2,50% 100,00% 
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Tabela 36  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 2515 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 40 2 42 
 95,20% 4,80% 100,00% 

Total 76 3 79 
 96,20% 3,80% 100,00% 

 

 

 

Tabela 37 - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 3174 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 37  37 
 100,00%  100,00% 

Sim 40 2 42 
 95,20% 4,80% 100,00% 

Total 77 2 79 
 97,50% 2,50% 100,00% 
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Tabela 38  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 4004 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 34 3 37 
 91,90% 8,10% 100,00% 

Sim 39 3 42 
 92,90% 7,10% 100,00% 

Total 73 6 79 
 92,40% 7,60% 100,00% 

 

 

 

Tabela 39  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 5042 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 36 6 42 
 85,70% 14,30% 100,00% 

Total 72 7 79 
 91,10% 8,90% 100,00% 
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Tabela 40  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha direita  – freqüência de 6348 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 27 10 37 
 73,00% 27,00% 100,00% 

Sim 22 20 42 
 52,40% 47,60% 100,00% 

Total 49 30 79 
 62,00% 38,00% 100,00% 

 

 

 

Tabela 41  - Freqüências e porcentagens dos resultados gerais das EOAPD 

nos grupos exposto e não exposto na orelha esquerda.  

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 22 15 37 
 59,50% 40,50% 100,00% 

Sim 18 24 42 
 42,90% 57,10% 100,00% 

Total 40 39 79 
 50,60% 49,40% 100,00% 
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Tabela 42  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 1001 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 28 9 37 
 75,70% 24,30% 100,00% 

Sim 36 6 42 
 85,70% 14,30% 100,00% 

Total 64 15 79 
 81,00% 19,00% 100,00% 

 

 

 

Tabela 43  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 1257 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 32 5 37 
 86,50% 13,50% 100,00% 

Sim 40 2 42 
 95,20% 4,80% 100,00% 

Total 72 7 79 
 91,10% 8,90% 100,00% 
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Tabela 44  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 1587 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 35 2 37 
 94,60% 5,40% 100,00% 

Sim 42  42 
 100,00%  100,00% 

Total 77 2 79 
 97,50% 2,50% 100,00% 

 

 

 

Tabela 45  - Freqüências e porcentagens dos resultados do EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 2002 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 37  37 
 100,00%  100,00% 

Sim 39 3 42 
 92,90% 7,10% 100,00% 

Total 76 3 79 
 96,20% 3,80% 100,00% 
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Tabela 46  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 2515 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 39 3 42 
 92,90% 7,10% 100,00% 

Total 75 4 79 
 94,90% 5,10% 100,00% 

 

 

 

Tabela 47  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 3174 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 35 2 37 
 94,60% 5,40% 100,00% 

Sim 38 4 42 
 90,50% 9,50% 100,00% 

Total 73 6 79 
 92,40% 7,60% 100,00% 
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Tabela 48  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 4004 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 37  37 
 100,00%  100,00% 

Sim 37 5 42 
 88,10% 11,90% 100,00% 

Total 74 5 79 
 93,70% 6,30% 100,00% 

 

 

 

Tabela 49  - Freqüências e porcentagens dos resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 5042 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 36 1 37 
 97,30% 2,70% 100,00% 

Sim 35 7 42 
 83,30% 16,70% 100,00% 

Total 71 8 79 
 89,90% 10,10% 100,00% 
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Tabela 50  - Freqüências e porcentagens dos  resultados das EOAPD nos 

grupos exposto e não exposto na orelha esquerda  – freqüência de 6348 Hz. 

 

 EOAPD  
Exposição Presente Ausente Total 

Não 27 10 37 
 73,00% 27,00% 100,00% 

Sim 22 20 42 
 52,40% 47,60% 100,00% 

Total 49 30 79 
 62,00% 38,00% 100,00% 

 

 

 

Tabela 51  - Porcentagens de presença das EOAPD observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral. 

 

 Orelha direita Orelha esquerda 
Freqüência (Hz) Não exposto Exposto Não 

exposto 
Exposto 

1001 89,2 88,1 75,7 85,7 
1257 97,3 97,6 86,5 95,2 
1587 100 97,6 94,6 100 
2002 100 95,2 100 92,9 
2515 97,3 95,2 97,3 92,9 
3174 100 95,2 94,6 90,5 
4004 91,9 92,9 100 88,1 
5042 97,3 85,7 97,3 83,3 
6348 73 52,4 73 52,4 
Geral 67,6 47,6 59,5 42,9 

 

 



  77 

Figura 7  - Porcentagens de presença das EOAPD observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral – orelha direita.  
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Figura 8  - Porcentagens de presença das EOAPD observadas nos grupos 

exposto e não exposto, nas orelhas direita e esquerda em cada freqüência e 

geral – orelha esquerda.  
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 Os valores de significância (p) obtidos nos testes dos efeitos de 

exposição, orelha e interação entre grupo e na distribuição da porcentagem 

de presença de EOAPD estão dispostos na Tabela 52. A partir desses 

resultados concluímos que, na freqüência de 1257 Hz, a porcentagem de 

presença de resposta na orelha direita é maior que na esquerda. Nas 

demais freqüências e no resultado geral, não foram detectadas diferenças 
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significativas entre as porcentagens de presença nas duas orelhas.  Estes 

resultados são válidos para os dois grupos, pois não existe efeito de 

interação entre grupo e orelha. Existe efeito de exposição na porcentagem 

de presença de EOAPD nas freqüências de 2002, 5042 e 6348 Hz e no 

resultado geral, sendo que a porcentagem de presenças nos não expostos 

foi maior que nos expostos. Nas demais, não foram detectados efeitos da 

exposição na distribuição dos resultados. Estas conclusões são válidas para 

as duas orelhas, uma vez que não há efeito de interação entre grupo e 

orelha.  

 

Tabela 52  - Valores de significância (p) obtido nos testes para comparação 

das distribuições das EOAPD nos dois grupos e nas duas orelhas, por 

freqüência e geral. 

 

Freqüência (Hz) Orelha Grupo Interação Orelha x 
Grupo 

1001 0,138 0,468 0,298 
1257 0,021 0,312 0,139 
1587 0,498 0,498 0,081 
2002 0,658 0,019 0,658 
2515 0,719 0,303 0,719 
3174 0,144 0,181 0,926 
4004 0,652 0,191 0,083 
5042 0,749 0,011 0,749 
6348 1 0,019 1 
Geral 0,323 0,043 0,797 

 

 



  80 

6 DISCUSSÃO 
 

A partir dos dados obtidos será realizada a discussão de modo a 

contemplar todos os resultados analisados bem como os objetivos desta 

pesquisa. A discussão seguirá os mesmos itens da apresentação dos 

resultados. 

Os resultados referentes as EOAET indicam ocorrência de respostas 

ausentes de 35% no grupo não exposto e 74% para o grupo exposto, para 

ambas as orelhas nos dois grupos (tabelas 1 e 2). Os resultados indicam 

uma maior ocorrência de respostas ausentes no grupo exposto, como era 

esperado, corroborando assim com os achados de FIORINI (2000), que 

encontrou uma prevalência maior de ausência da EOAET no grupo exposto.  

Estes resultados também corroboram com outros estudos realizados 

com expostos a ruído onde mesmo os indivíduos com limiares entre 0 e 20 

dB, apresentaram respostas ausentes nas EOAET (KOWALSKA e 

SULKOWSKI, 1997 e DESAI et al.., 1999). A maioria destes autores acredita 

que o comprometimento inicial das células ciliadas pode justificar tal 

ausência de resultados em indivíduos expostos a ruído.  

A presença no registro de EOAET indica que pelo menos a maioria 

dos limiares audiométricos estão dentro dos padrões da normalidade (DESAI 

et al., 1999; FIORINI, 2000). Porém, um resultado ausente não indica 

necessariamente uma perda auditiva constatada na audiometria, mas pode, 
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por exemplo, indicar um comprometimento inicial nas células ciliadas 

externas, principais responsáveis das emissões otoacústicas (PRASHER e 

SULKOWSKI, 1999 e FIORINI, 2000). 

Os resultados audiométricos, em ambos os grupos, apresentavam 

limiares nas freqüências de 500 a 8000 Hz dentro dos padrões de 

normalidade. Porém, podemos observar elevada porcentagem de ausências 

de resposta nos dois testes estudados (tabelas 1, 2, 3 e 4). Entretanto, o 

grupo 1 apresentou maior ocorrência de ausência de respostas que o grupo 

2, principalmente no teste de EOAET. Vale ressaltar que os indivíduos do 

grupo 01 estavam expostos a ruído ocupacional acima de 85 dB(A) há pelo 

menos um ano e, mesmo considerando que possivelmente existam 

exposições extra ocupacionais para ambos os grupos, o ruído ocupacional 

contribui substancialmente como risco para a audição. 

Quanto à idade e sua possível influência no resultado do teste de 

emissões otoacústicas, as análises estatísticas não identificaram associação 

positiva em ambos os grupos (tabelas 7 e 8). Porém, a idade foi uma 

variável controlada na composição das amostras em ambos os grupos desta 

pesquisa, justamente pelo fato do objetivo ser identificar o efeito da 

exposição a ruído no resultado do teste.  Na variável tempo total de 

exposição a ruído ocupacional na empresa, dividimos o grupo 1 (exposto) 

com presença e ausência de respostas para o teste de EOAET. Observamos 

que os valores das estatísticas são similares nas duas categorias de 

resposta (tabelas 9 e 10). Tais achados indicam que neste estudo, não há 
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associação entre tempo de exposição e o resultado do teste. Vale ressaltar 

que o tempo de exposição e a susceptibilidade individual representam 

importantes fatores nos processos de desencadeamento e/ou agravamento 

da PAIR (RÖSLER, 1994). Porém, na amostra do grupo 1 da presente 

pesquisa, o fato dos trabalhadores serem jovens conseqüentemente implica 

em menor tempo de exposição a ruído. As mesmas tabela 9 e 10 indicam 

médias de tempo de exposição de, aproximadamente, quatro anos e, desta 

forma, acredita-se que tal fato pode explicar a não associação entre 

ausência de respostas no teste  tempo de exposição ocupacional a ruído. 

Partindo da observação de maior ocorrência de respostas ausentes 

dos testes de EOAET (tabelas 1 e 2) no grupo exposto a ruído, foram 

analisadas as distribuições de respostas gerais e por bandas de freqüências 

em ambos os grupos (tabelas de 11 a 22). A análise estatística indicou 

associação positiva entre estar exposto a ruído e apresentar respostas 

ausentes tanto no resultado geral, quanto nas bandas de 2 a 4 kHz (Tabela 

24). Tais resultados corroboram com o estudo de Shupak et al.. (2007) que 

observou, por meio de acompanhamento longitudinal de trabalhadores 

expostos a ruído, redução e ausência de respostas justamente nas bandas 

de 2 a 4 kHz no teste de EOAET. 

As análise das respostas do teste de EOAPD, no que se refere às 

variáveis idade para ambos os grupos e tempo de exposição para o grupo 1, 

indicaram comportamento semelhante ao teste de EOAET. Portanto, a idade 

e o tempo de exposição (somente para o grupo 1) não foram associadas aos 
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resultados do teste (tabelas 27 e 28).  As observações supracitadas sobre o 

controle da variável idade na composição das amostras e o pouco tempo de 

exposição a ruído são fatores explicativos para os resultados desta 

pesquisa. Além disso, os achados corroboram com os estudos de 

QUARANTA et al. (2001) e GATES et al. (2002) que afirmam que o fator 

idade no EOAPD só é determinante em indivíduos a partir de 60 anos, não 

sendo observada em idade menores como a deste estudo. Porém, os 

achados vão de encontro ao estudo de SEIXAS et al. (2004) que constatou 

um forte efeito da idade e do tempo de exposição com as respostas da 

EOAPD. 

Os resultados referentes as EOAPD indicam ocorrência de respostas 

ausentes de 32% e 41% no grupo não exposto, contra 52% e 57%, para o 

grupo exposto, para orelha direita e esquerda, respectivamente. (tabelas 2 e 

4). Os resultados indicam uma maior ocorrência de respostas ausentes no 

grupo exposto, como era esperado, corroborando com os achados de 

FIORINI (2000) e MARQUES et al. (2006). Tais autores concluíram que tal 

teste pode ser útil na identificação das alterações fisiopatológicas da audição 

causadas pela exposição ao ruído ocupacional, mesmo nos indivíduos com 

respostas audiométricos dentro dos padrões de normalidade. 

No teste de EOAPD, as porcentagens de presença e ausência 

observadas nos grupos expostos e não expostos, nas duas orelhas e em 

cada freqüência, são próximas, principalmente nas freqüências mais baixas 

(tabelas de 31 a 50).  Porém, também é possível observar mais ausências 
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nas freqüências mais altas no grupo exposto (tabela 51). Além disso, a 

tabela 52 indicou que as diferenças são estatisticamente significantes tanto 

nas f2(s) de 2, 5 e 6 kHz, quanto na resposta geral. Esses achados 

corroboram com o estudo de ATCHARIYASATHIN et al. (2008) onde as f2 

de 4 e 6 kHz foram as que apresentaram  diferenças estatisticamente 

significantes na comparação entre grupos de expostos com não expostos. 

Isso se deve ao fato do teste de EOAPD possibilitar o registro da atividade 

coclear em freqüências altas, as quais são as primeiras a serem acometidas 

na PAIR.   

Os achados da tabela 52 também corroboram com o estudo de 

BALATSOURAS (2004) que encontrou diferenças maiores na região de 1 a 

6 kHz no grupo exposto, quando comparado ao grupo controle. A freqüência 

que podemos observar maior índice de ausência, é a freqüência de 6000 Hz, 

justamente a primeira a ser acometida no processo de desencadeamento da 

PAIR (ACOEM, 2003). Considerando que todos esses estudos indicam que 

a as primeiras freqüências a serem acometidas são as freqüências de 3, 4 e 

6 kHz, as altas prevalências obtidas nos dois grupos confirmam que o ruído 

é um importante risco para audição.  

As diferenças estatisticamente significantes encontradas entre o 

grupo exposto e não exposto corroboram com os estudos de DESAI et al. 

(1999) que concluíram que a alta prevalência de respostas ausentes no 

grupo exposto a ruído e com limiares normais indica que o teste de 
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emissões otoacústicas pode ser um instrumento de grande importância na 

identificação precoce da PAIR. 

Vale ressaltar que alguns estudos já indicaram a ausência de 

respostas em indivíduos com limiares audiométricos normais (DESAI et al., 

1999; FIORINI, 2000). Desta forma tem sido aceito que limiares 

audiométricos até 30 dBNA não significam, necessariamente, respostas de 

emissões otoacústicas presentes. Além disso, devemos levar em 

consideração que os indivíduos estão expostos a hábitos de lazer 

associados à exposição a níveis de pressão sonora elevados, 

independentemente de terem exposição a ruído ocupacional.   
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 ANEXOS 

  

ANEXO I  – Parecer de Comitê de Ética Puc SP 
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclareci do 

 

Nome do participante: ___________________________ Data: __/__/__ 

Pesquisador Principal: Beatriz Porto de Oliveira 

Instituição: Editora Abril 

1. Título do estudo : Emissões Otoacústicas em trabalhadores gráficos 

expostos a ruído e solventes orgânicos. 

2. Objetivo do estudo:  Estudar os registros das Emissões Otoacústicas de 

três grupos de indivíduos sem perda auditiva, com exposição a ruído, a 

químico e sem exposição ocupacional, na tentativa de identificar 

precocemente alterações auditivas causadas pelo ruído e pelo químico. 

3. Procedimentos:  Serei solicitado a comparecer na instituição para 

realizar uma nova avaliação audiológica que constará de: medidas de 

imitância acústica e teste de emissões otoacústicas. Os exames terão 

duração de aproximadamente meia hora. Todos os encontros 

necessários serão agendados segundo a minha conveniência.  

4. Riscos e desconfortos:  Não existem riscos ou desconfortos associados 

com este projeto, durante a realização destes exames. Receberei tantas 

interrupções quantas desejar durante esses exames.  

5. Benefícios:  Compreendo que este estudo não haverá benefícios diretos 

para mim, mas seus resultados podem auxiliar o pesquisador a entender 

melhor e obter mais dados para o direcionamento e condução de sua 

atuação profissional. 

6. Direitos do participante:  Eu posso me retirar deste estudo a qualquer 

momento. 

7. Compensação financeira:  não haverá reembolso de despesas ou 

compensação financeira de nenhum tipo pela minha participação neste 

estudo. 
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8. Confidencialidade:  Minha identidade não será revelada e será mantida 

em sigilo. Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser 

publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos 

profissionais, mas minha identidade não será revelada a menos que a lei 

a requisite. 

9. Se tiver dúvidas posso telefonar para Beatriz ou Ana Claudia no número 

8383-2829; 9935-6824 respectivamente, a qualquer momento.  

Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e 

voluntariamente consinto em participar deste estudo. Compreendo sobre o 

que, como e porque este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia 

assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

 

Assinatura do sujeito  Assinatura do pesquisador 

 

  

 


